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Thông tư 66/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực thuế.
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Hướng dẫn

Thông tư 66/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực thuế

Quy định cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử trong 4 trường hợp cụ thể như sau:

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế 

điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-1/TBTĐT ban hành kèm theo Thông 

tư 66);

- Đối với hồ sơ khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử 

của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-2/TB-TĐT);

- Đối với chứng từ nộp thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế 

điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-1/TBTĐT);

- Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện 

tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-2/TB-TĐT).

Cơ quan thuế có thể gửi Thông báo cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 

Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

(Hiện nay, thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử được xác nhận theo một biểu mẫu chung được ban 

hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015).

(Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019)
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Baker Tilly A&C là thành viên của Baker Tilly International, một trong mười thương hiệu Tư vấn kinh doanh, Kế toán và Kiểm toán độc lập hàng đầu thế giới. Mỗi thành viên trong mạng lưới đều tận tâm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tối 

ưu. Với mạng lưới thành viên toàn cầu, Chúng tôi không chỉ xây dựng được vị thế vững chắc tại thị trường trong nước mà trên cả thị trường quốc tế. Chúng tôi cùng hợp tác để nâng tầm các kỹ năng, nguồn lực cùng với các chuyên gia tại địa 

phương, giúp khách hàng phát triển không chỉ tại địa phương, quốc gia mà trên cả phạm vi toàn cầu.
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